
 

 

รหัสทัวร 1903560 
ทัวรเรือสําราญ COSTA FIRENZE 5 วัน 4 คนื 
เสนทาง: แหลมฉบัง – ฟู�หมี ประเทศเวียดนาม – แหลมฉบัง 
 

 
 

วันที่ 23-27 ตุลาคม 2563 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง  ท่าเรือแหลมฉบงั – น่านนํ�าสากล

หมายเหต ุ รถรบัส่ง สําหรบัท่านที�ต้องการใช้บริการรถรบั-ส่ง จาก กรงุเทพ-ท่าเรือแหลมฉบัง-
กรงุเทพ สามารถขึ�นรถไดที้� ขา้งสวนจฬุา ��� ปี บริเวณหลงัตลาดสามย่าน และกรณุา
แจง้ใหก้บัทางเอเย่นต์ทราบล่วงหนา้ ระหว่างการทําจองทันที และสามารถแจง้เพิ�มการ
สํารองรถ  ลา่ชา้ไดไ้ม่เกิน �� วนั กอ่นการเดินทาง  

                    (ค่าบริการ รถรบั-สง่ท่าเรือ แจง้พรอ้มชําระเงินพรอ้มกบัค่าทวัรเ์ต็มจํานวนเท่านั�น ) 

(สําคญัมาก ***ทกุท่าน ตอ้งเตรียมหนงัสือเดินทางที�
มีอายไุม่นอ้ยกว่า � เดือนขึ�นไปมาที�ท่าเรือดว้ย) 

สิทธิพิเศษของหอ้งพกัแบบ PREMIUM 
1. เลือกรอบเวลาของอาหารมื�อคํ�าได ้ 
�. สามารถสั�งอาหารเชา้มาเสรฟิที�หอ้งพกัได ้
�. หอ้งพกัอย ูช่ั�นระดบับนๆของเรือ วิวสวย



 

 

 
 

 

 

 

*** กอ่นที�เรือสําราญจะทําการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซอ้มหนีภยัตามหลกัสากล (Muster Drill) 
โดยขอใหผ้ ูโ้ดยสารทกุท่านมารายงานตวัยงัจดุที�กําหนดไว ้โดยสงัเกตจุดุรวมพลของแต่ละ่ท่านได ้ที�แผ่นป้าย

ดา้นหลงัประตหูอ้งพกัของท่าน*** 

 ��.�� น. เรือสาํราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือแหลมฉบังตดัผา่นอ่าวไทยสู่ นา่นนํ�าสากล 



 

 

 
คํ่า ทุกทานสามารถรับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ ตามรอบที่ไดมี

เอกสารวางไวใหในหองพัก ทานยังสามารถอิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอม
ไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบเรือสําราญ COSTA 
FIRENZE  

หมายเหตุ  ทุกทานสามารถเลือกซื้อแพคเกจเคร่ืองด่ืมบนเรือได ตลอดการเดินทาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญ  
 ทุกทานสามารถเขารับประทานอาหารตามรอบที่ไดมีเอกสารวางไวใหในหองพัก ทาน

ยังสามารถอิสระพักผอน หรือ เลือกใชบริการพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรม
ตางๆ ที่ไดรับการคัดสรรไวบเรือสําราญ COSTA FIRENZE  

สดุพิเศษกับงานปารตี้บนเรือ THEME SUPERSTAR PARTY 

 
 

วนัที�สองของการเดินทาง อิสระบนเรือสําราญ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสาํราญ COSTA FIRENZE  

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของเรอืสําราญ COSTA FIRENZE  

 อิสระพกัผอ่น หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกบัความเพลิดเพลินในกิจกรรมตา่งๆ ที�ไดร้ับการคัดสรร
ไวบ้นเรือสาํราญ COSTA FIRENZE  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

วนัที�สามของการเดินทาง ฟู่ หมี เวียดนาม

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือสําราญ COSTA FIRENZE 

07.�� น. เรือสาํราญ COSTA FIRENZE จอดทอดสมอท่าเรือฟู้ หมี (Phu My)เทียบท่าสามารถลงเรือท่องเที�ยวไดเ้ลย 

*** อิสระใหท่้านเลือกซื�อทวัรเ์สริมบนฝั� งที�ทางเรือมีบริการค่ะ*** 



 

 

 
 
         อิสระพักผอน หรือ เลือกใชบรกิารพรอมไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมตางๆ ทีไ่ดรับ

การคัดสรรไวบเรือสําราญ COSTA FIRENZE 

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FIRENZE 

 

เที�ยง  รบัประทานอาหารเที�ยง ณ หอ้งอาหารของเรือสําราญ COSTA FIRENZE 

 

18.00 น. เรือสาํราญ COSTA FIRENZE ออกจากท่าเรือฟู่ หมิง(Phu My) 



 

 

ปารตี้บนเรือ THEME COLORFUL NIGHT PARTY 

 

 
 
 
  



 

 

 

 

 
 
 
 

วนัที�สี�ของการเดินทาง น่านนํ�าสากล – อิสระพกัผอ่นบนเรอื

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

เที�ยง รบัประทานอาหารเที�ยง ณ หอ้งอาหารของเรือ 

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารบนเรือสําราญ  

 ทกุท่านสามารถเขา้รับประทานอาหารตามรอบที�ไดม้ีเอกสารวางไวใ้หใ้นหอ้งพัก ท่านยังสามารถ
อิสระพักผ่อน หรือ เลือกใชบ้ริการพรอ้มไปกับความเพลิดเพลินในกิจกรรมต่างๆ ที�ไดร้ับการคัด
สรรไวบ้เรือสาํราญ COSTA FIRENZE



 

 

 

 



 

 

 
 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของเรือสําราญ COSTA FIRENZE 
08.00 น. เรือสําราญ COSTA FIRENZE เขาเทียบทาแหลมฉบังหลังเสร็จจากพิธีตรวจ

หนังสือเดินทาง ศุลกากร และรบักระเป�า สัมภาระการเดินทางแลว เดินทางกลับเขาสู 
กรุงเทพฯ  

  
                สําหรับคณะทานที่จองรถรับสงไว มุงหนากลับสู กรุงเทพฯ พรอมคณะ  
*****************************************************************************************

************************************************ 
อัตราคาบริการ 

ประเภทหองพักบนเรือ 
COSTA FIRENZE 

ผูใหญทานละ 
(พัก 2 ทานตอ

หอง) 

พักทานที่ 3-4 
 ( สาํหรับ
ผูใหญ ) 

พักทานที่ 3-4 
 ( สาํหรับเด็ก ) พักเดี่ยว 

Inside Classic (IC) 17,999 11,999 8,999 26,999 
Oceanview Classic 

(EC) 19,999 11,999 8,999 28,999 

Balcony Classic (BC) 23,999 11,999 8,999 32,999 
Mini-Suite 26,999 -------- -------- -------- 

Suite 32,999 15,999 11,999   -------- 
 
UPGRADE PREMIUM CABINS หองพักประเภท INSIDE / OCEN VIEW / BALCONY 
สําหรับ ทานที่ 1-2 เพ่ิมเงินจํานวน ทานละ 3,000 บาท   
สําหรับ ทานที่ 3-4 เด็ก และผูใหญ   FREE สําหรับการ UPGRADE 

วนัที�หา้ของการเดินทาง ท่าเรอืแหลมฉบงั- กรงุเทพฯ



 

 

***************************************************************************************** 
!!!!!!!!  สุดพิเศษ จองในชวงเวลา EARLY BIRD   !!!!!!! 

ตั้งแตวันนี้ จนถึงวันที ่18 ธันวาคม 2562 เทาน้ัน 
รับสิทธ์ิ FREE UPGRADE PREMIUM CABINS ทันทีทุกทาน  
รับสิทธ์ิ รถ-รับสง กรุงเทพฯ-ทาเรือแหลมฉบัง ทันทีทุกทาน 
รับสิทธ์ิ ชําระเงินมัดจาํเพียงทานละ 10,000 บาท ทนัทีทุกทาน 
รับสิทธ์ิ ลุนรางวัล lucky draw มูลคา กวา 200,000 บาท 

 
ชนิดและประเภทหองพัก บนเรือ COSTA FIRENZE 

    
 
***************************************************************************************** 

 
*************************************************************************************** 
 
 
 
*************************************************************************************** 
 
 
 

Inside Classic (IC) 
Deck 1, Deck 2 

Oceanview Classic (EC) 
Deck 1 

Balcony Classic (BC) 
Deck 2 

Inside Premium (IP) 
Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck 

10, Deck 11, Deck 12, Deck 14 
Oceanview Premium (EP) 

Deck 1, Deck 2, Deck 3, Deck 6, Deck 7, 
Deck 9, Deck 10, Deck 11, Deck 14 

Balcony Premium (BP) 
Deck 5, Deck 6, Deck 7, Deck 8, Deck 9, Deck 

10, Deck 11, Deck 12, Deck 14 

Mini-Suite 
Deck 6, Deck 7, Deck 8 

Suite 
Deck 7, Deck 9, Deck 11, Deck 14 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
o หองพักบนเรือสําราญ 4 คืน (ตามแบบหองพักที่ทานไดทําการชําระเงินมา) 
o อาหารบนเรือสําราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสําราญ ตามที่ทางเรือ

สําราญ กําหนดวารวมอยูในราคาทัวรแลวเทานั้น 
o คาภาษีทาเรือแลว 
o เจาหนาที่บริษัทคอยอํานวยความสะดวก 

 คาประกันการเดินทางตามกรมธรรม ตามพระราชบัญญัติการทองเที่ยว (ตามกรมธรรม) 
วงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

 คารักษาพยาบาล(ตามกรมธรรม) ภายในวงเงินทานละ 500,000 บาท ( ลูกคาสํารองจาย 
และทําเบิกคืนภายหลังได ) 

คาทิปพนักงานบนเรือสําราญ ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเปนธรรมเนียมสําหรับการลองเรือ
สําราญ ในสวนน้ีลูกคาตองไปชําระเองบนเรือและจะถูกชารตเขาไปใน Cruise Card โดย
อัตโนมัต ิ
 ***** หมายเหตุ สําหรับทัวรเสริมบนฝم�งสามารถซื้อเพ่ิมเติมบนเรือไดเลยครับ ***** 
 
อัตราน้ีไมรวม 

1. คาทิปพนักงานบนเรือตอคืน ผูใหญ ทานละ 15.50 USD / เด็ก (อายุระหวาง 4-13ป)  
ทานละ 7.75 USD (ชําระวันสุดทายบนเรือ COSTA FIRENZE) 

2. คาทัวรเสริมบนฝم�งตามเมืองตางๆ ที่เรือสําราญจอด 
3. คารถโคชปรับอากาศ รับ-สง จาก กรุงเทพฯ-ทาเรือแหลมฉบัง  ไป-กลับ ทานละ 500 

บาท 
4. อาหารพิเศษที่ทานสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ 
5. คาเพคเกจน้ําด่ืมบนเรือสําราญ 
6. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7 เปอรเซ็นต และภาษีหัก ณ ที่จาย 3 เปอรเซ็นต 
7.  คาทําหนังสือเดินทาง, คาวีซาสําหรับชาวตางชาติ 
8.  คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท คาเครื่องด่ืม ฯลฯ 



 

 

การชําระเงิน  
ชําระคาบริการทัวรแบบเต็มจํานวน หลังจากมีการทําจองสํารองโปรแกรมทองเที่ยวแลวไม
เกิน 3 วันทําการ เทาน้ัน 

การยกเลิก 
หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน (ไมคืนเงินในทุกกรณี) แตหากมากกวา 
14 วันของการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะพยายามทําการเปลี่ยนชื่อผูโดยสารใหกับทางลูกคา 

หมายเหต ุ: 
1. กรณีที่เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหผูเดินทางเขาหรือออกประเทศ ทางบริษัทฯ ไม

สามารถคืนคาทัวรใหได 
2. ระหวางการเดินทางทองเท่ียว หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ทางบริษัทจะ

ถือวาทานสละสิทธ์ิและไมสามารถขอคืนคาบริการได 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เชน อุบัติเหตุ ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การกอการจลาจล การถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกนอกประเทศ เปน
ตน 

4. รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 
โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

โปรดตรวจสอบหนังสือเดินทางของทานวามีอายุการใชงานอยางนอย 6 เดือน 
นับจากวันที่เดินทาง  กรณีอายุหนังสือเดินทางนอยกวา 6 เดือนนับจากวันที่เดินทาง 

ควรรีบทําเลมหนังสือเดินทางใหม และสงสาํเนาหนาหนังสือเดินทางมาใหกับทางบริษัทฯอีก
คร้ัง 

หากมีการผิดพลาดทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน    
เม่ือทานไดชําระเงินคามัดจําบริการทัวร หรือชําระคาบริการทัวรเต็มจํานวนแลว ในกรณีที่

หนังสือเดินทางผูโดยสารไมถึง 6 เดือน ณ.วันที่เดินทาง 
 


